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 السدتخمص
هدفت الدراسة للتعرف على اآلثار الشاتجة عؽ استخدام بظاقة الدفع االلكتروني على فعاليةة السعةات ت التجاريةة 
تةةؽ وج ةةة نغةةر السةةؾاطؽ اللي ةةي فةةي عةة، أزتةةة الدةةيؾلةد ولتحقيةةع أهةةداف الدراسةةةد ات عةةت الدراسةةة تةةش   دراسةةة 

لى بعض الدراسات الدةابقةد حيةت تةؼ الت مةد تةؽ ترةداقيت ا الحالةد فقد قام ال احثؾن بتظؾير است انه تعتسديؽ ع
وتعات، الث ات ل ةاد وقةد تسثة، تجتسةع الدراسةة فةي تدةتخدتي بظاقةات الةدفع االلكترونةي الرةادرة تةؽ السرةارف 

( تدةةتخدم تقري ةةاد ولتحديةةد حجةةؼ العيشةةة تةةؼ االعتسةةاد علةةى 3000التجاريةةة بسديشةةة الخسةةسد والةةوؼ بلةةـ قؾاتةةه بةةةة )
( تدتخدمد اختيةرت بؾاسةظة العيشةة 300(د حيت تحدد حجس ا بعدد )1970)  Krejcie and Morganجدول 

( استسارة صالحة للتحلي، اإلحرائي وهؼ يسثلؾن تةا 230تؼ استرجاع ) ةالعذؾائية ال ديظةد وبعد تؾزيع االست ان
تعانة بالحاسةةةآل اآللةةةي %( تةةةؽ السجتسةةةع اهصةةةلي ل ةةةول الدراسةةةةد ولتحليةةة، بيانةةةات الدراسةةةة تةةةؼ االسةةة92ندةةة ته )

د حيةت أسةترت الدراسةة عةؽ أن هشةاك أثةر (SPSS)واستخدام برنات  إحرائي تؽ خدتة ال رتجيات الؾاردة فةي 
 الستخدام بظاقات الدفع االلكتروني على فعالية السعات ت التجارية. 

اريةةةةة فةةةةرع الخسةةةةس بظاقةةةةات الةةةةدفع االلكترونةةةةيد فعاليةةةةة السعةةةةات ت التجاريةةةةةد ترةةةةارف التج الكمسااااات الدالااااة:
 )الجس ؾريةد الجس ؾرية تيشاءد الؾحدةد الرحارؼد شسال أفريقياد التجارؼ الؾطشيد التشسية(د لي يا.
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 . مقدمة:0

تشد قرابة ث ث سشؾات والسرارف التجارية اللي ية تعاني تؽ أزتة خانقة وحادة في الديؾلة الشقدية ب اد      
وأص ح السؾاطؽ اللي ي غير قادر على سحآل أتؾاله السؾدعة بالسررف وحتى رات ه الذ رؼد لدداد نتقات 

 .است  مه اليؾتي تؽ حاجاته الزرورية واهساسية تؽ الدلع والخدتات

وقد سعت السرارف التجارية لح، أزتة الديؾلة بذتى الؾسائ، والظرقد للتختيف تؽ تعاناة السؾاطشيؽد      
تؽ خ ل تقديس ا لؾسائ، الدفع اهخرػ تث،: بظاقات الدفع االلكترونية ك دي، للشقؾد ولتديير حاجات السؾاطشيؽ 

 في الحياة اليؾتية.

كؾسيلة دفع بدل الشقؾد الؾرقيةد إال أن السؾاطؽ اللي ي أص ح يعاني تؽ ورغؼ نجاح هول اهداة في عسل ا      
والستسثلة في اآلثار الشاجسة عؽ التعات، ب ا تع التجار  -بظاقة الدفع االلكترونية -تكلتة استخدام هول الؾسيلة 

ضيع وعشد في الدؾقد تسا جع، العديد تؽ السؾاطشيؽ يحجسؾن عؽ التعات، ب ا أو يدتخدتؾن ا على نظاق 
 الزرورة القرؾػ.

هوا اهتر جع، ال احثؾن يقؾتؾن بإجراء هول الدراسة الستؾاضعة للتعرف على اآلثار الشاتجة عؽ استخدام      
  بظاقات الدفع االلكترونية على العسليات  التجارية اليؾتية.

 . مذكمة الدراسة:8

 تكسؽ تذكلة الدراسة في اإلجابة على التداؤل التالي:     

 تا أثر استخدام بظاقة الدفع االلكترونية على فعالية السعات ت التجارية تؽ وج ة نغر السؾاطؽ اللي ي؟

 . أىداف الدراسة:3

 لى التالي:إترتي هول الدراسة      

 . تاهية بظاقة الدفع االلكتروني والتعريف ب ا وتعرفة خرائر ا وأنؾاع ا.1

لدفع االلكتروني على فعالية السعات ت التجارية تؽ وج ة نغر السؾاطؽ . اآلثار الشاتجة عؽ استخدام بظاقة ا2
 اللي ي في ع، أزتة الديؾلة.

. بيان هوا اهثر  في فعالية السعات ت التجارية والستسث، في )سعر الدلعة أو الخدتةد جؾدة الدلعة أو 3
 الخدتة( التي يتؼ شرائ ا ب ظاقة الدفع االلكتروني.

لى الس تسيؽ في السجال السررفي ب هسية السؾضؾعد وتا يسكؽ أن يقدته تؽ إؾصيات . تقديؼ بعض الت4
 إس اتات تتيد صانعي القرار للرفع تؽ تدتؾػ أداء بظاقة الدفع االلكتروني. 

 . فرضيات الدراسة:4

 في ضؾء تذكلة الدراسة وأهداف ا تؼ صياغة فرضية الدراسة الرئيدية على الشحؾ التالي:     

 :H0 تؾجد ع قة  وأثر ذو داللة إحرائية الستخدام بظاقة الدفع االلكتروني على فعالية السعات ت التجارية.ال 

 وقد ان ثقت تش ا الترضيات الترعية التالية:
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:H0 .إن استخدام بظاقة الدفع االلكتروني ال يؤثر على سعر الدلعة أو الخدتة السقدتة للسؾاطؽ تؽ ق ، التجار 

H0 قة واثر ذو ذات داللة إحرائية بيؽ استخدام بظاقة الدفع االلكتروني وجؾدة الدلعة السقدتة : ال تؾجد ع
 للسؾاطؽ تؽ ق ، التجار.

 وتتسث، أهسية الدراسة في الشقاط التالية: . أىسية الدراسة:5

في الشذاط  . تش ثع أهسية هول الدراسة تؽ تشاول ا لسؾضؾع حيؾؼ وجديد في تجال تقشية وتكشؾلؾجيا السعلؾتات1
السررفيد أال وهؾ بظاقات الدفع االلكتروني ودورها التعال على الرعيديؽ السررفي والتجارؼ في ع، أزتة 

 الديؾلة.

. تعت ر هول الدراسة اهولى حدآل علؼ ال احثيؽ التي تشاولت أثر بظاقة الدفع االلكتروني على فعالية 2
د تسا دفع ؼ إلجراء هول الدراسة بغية تحقيع ع قة تكاتلية السعات ت التجارية تؽ وج ة نغر السؾاطؽ اللي ي

فعالة بيؽ هول السؤسدات وعس ئ ا في ع، التظؾرات السدتق لية الستدارعة في تجال تقشية وتكشؾلؾجيا 
 السعلؾتات والعسليات السررفية السختلتة.

 هول الدراسة تؽ نتائ  وتؾصيات.. تحاولة دعؼ صشاع القرار بالسرارف التجارية قيد الدراسة بسا يشت  عؽ 3

ضافة بحثية يش ، تش ا إ. إثراء السكت ة العلسية بسؾضؾع جديد في تجال الريرفة االلكترونية الحديثةد وهؾ 4
 الدارسيؽ وال احثيؽ في هوا السجال. 

 وتتسث، في اآلتي:. حدود الدراسة: 6

 وتتسث، في تعرفة أثر استخدام بظاقة الدفع االلكتروني على فعالية السعات ت التجارية. الحدود السهضهعية:

اقتررت هول الدراسة على تدتخدتي بظاقة الدفع االلكتروني الرادرة تؽ السرارف التجارية  الحدود السكانية:
 بسديشة الخسس.

 . مشيجية الدراسة: 7

ؽ تتكاتليؽ وتتشاسقيؽ تؽ أج، اإللسام بسحاور الدراسة وهسا لقد اعتسدت هول الدراسة تش جيؽ علسيي     
 السش   الؾصتي والسش   االستقرائي.

السش   الؾصتي: حيت أعتسد هوا السش   بذك، واسع في الجانآل الشغرؼ عشد وصف العشاصر السرت ظة 
لدوريات الستخررة في بالسؾضؾعد فقد تؼ االعتساد على أهؼ تا ورد في الكتآل والسراجع العربية والسج ت وا

 ثراء الدراسة والخروج ب فز، الشتائ  والتؾصيات. إتجال ال حت ب دف 

والسش   االستقرائي: يغ ر هوا السش   في دراسة حالة تدتخدتي بظاقات الدفع االلكترونية بالسرارف 
ات الدفع االلكتروني التجارية اللي ية العاتلة في تديشة الخسسد حيت ثؼ أخو عيشة عذؾائية تؽ تدتخدتي بظاق

ل ول السرارف ب دف تعرفة أثر استخدام بظاقة الدفع االلكتروني على فعالية السعات ت التجاريةد تؽ خ ل 
استخدام أداة االست ياند والتركيز على تحلي، اإلحراء الؾصتي واالستدالليد الخت ار فرضيات الدراسة تؽ 

 خ ل تجسؾعة تؽ اهدوات اإلحرائية.
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 راسات الدابقة:. الد8

: "اثر استخدام الخدمات السررفية اآللية عمى تطهير وتحدين ( والسقدتة بعشؾان2015دراسة )بلقاسؼد      
هدفت هول الدراسة إلى التعرف على السيزة الشد ية للخدتات  الخدمات السررفية بالسرارف التجارية الميبية"

ى الخدتات السررفية التقليدية والحديثة بالسرارف التجارية اآللية الحديثة في السرارف اللي يةد والتعرف عل
لتتريـ ال يانات وجدولت ا وإجراء التحلي، اإلحرائي السشاسآل  (Spss 16)اللي يةد وقد تؼ استخدام برنات  

لتحلي، ال يانات والخت ار صحة الترضياتد وقد أسترت الدراسة عؽ نتائ  وجؾد ع قة طردية تعشؾية ذات داللة 
رائية بيؽ ك، تؽ تلكية السرارف والسؾقع الجغرافي وت ثير تدتؾػ الخدتات السررفية على استخدام إح

اهنغسة اآللية للعس، السررفيد وأن عسلية تخظيط وتظؾير الخدتات في السررف ال الخدتات بالسعشي 
ات العس ء التعلية العسليد يتؼ في ضؾئ ا تحديد تذكيلة الخدتات وتؾاصتات ا بسا يتشاسآل تع حاجات ورغ 

 وكولػ دون دراسة تد قة للدؾق.

هدفت هول  "اثر عررنو الخدمات السررفية عمى األداء البشكي" ( والسقدتة بعشؾان:2015دراسة )دراجيد      
الدراسة إلى تعرفة تدػ ت ثير الخدتات السررفية االلكترونية على أداء السرارف التجارية الجزائرية وضرورة 
االهتسام بتظؾيرهاد وقد تؼ اختيار السررف الخارجي الجزائرؼ كعيشة للدراسة تدتعسليؽ في ذلػ السش   

 يقيد وقد تؼ االعتساد على أدوات التحلي، الؾصتي للجانآل الشغرؼ والسش   التجري ي في الجانآل التظ
(د وقد  (Eviews 8( وبرنات   (Exelاإلحرائي تش ا تحلي، االنحدار ال ديطد كسا تؼ استخدام برنات  

خلرت الدراسة إلى وجؾد ع قة عكدية بيؽ ك، الستغيرات السدتقلة )ال ظاقات السررفيةد الذيكات 
 تات السررفية االلكترونية والستغير التابع العائد على حقؾق السلكية.االلكترونيةد التحؾي ت السالية( الخد

"واقع وتأثير التكشهلهجيا الجديدة لإلعالم واالترال عمى أنذطة  ( والسقدتة بعشؾان:2012دراسة )سيدد      
حدؽ الخدتات هدفت هول الدراسة إلى التسكؽ تؽ استشتاج تتظل ات ال شؾك الجزائرية لتقديؼ أ البشهك الجزائرية"

(د (Spss Version 17السررفية للحرؾل على قاعدة أوسع تؽ العس ء وقد تؼ استخدام ال رنات  التظ يقي 
وقد أع رت الشتائ  ت خر القظاع السررفي الجزائرؼ وعجزل عؽ تؾفير خدتات جديدة واقترارل على العس، 

لية لوأوراق الشقدية والعدد السحدود ل ظاقات التقليدؼ في جسع السدخرات وتشح القروضد قلة عدد السؾزعات اآل
ال شكيةد تحدودية وسائ، الدفع وقلت ا إضافة إلى اهعظاب تا يؤثر على الؾعيتة التي وج ت ل ا ال شؾكد قلة 
التقشييؽ السدئؾليؽ عؽ إص ح وسائ، الدفع وتراق ة التقشية ل ول الؾسائ، اإلنتاجيةد صعؾبة تق ، العس، 

سررفية الجديدة واعت ارها عشرر غريآل على الشذاط ال شكيد سعي ال شؾك الجزائرية لتقديؼ بالتكشؾلؾجيا ال
الخدتات الجيدة والحدشة لشي، رضا الزبؾن وتد ي، العسليات السررفية عؽ طريع اعتساد التكشؾلؾجيا الحديثة 

 لإلع م واالترال.

تحكم في وسائل الدفع البشكية وأثرىا عمى "إشكالية ال ( والسقدتة بعشؾان:2011دراسة )ع د القادرد     
هدفت هول الدراسة إلى بيان أهسية نغام الدفع ال شكي في الحياة االقترادية للتردد وتا هي  الخدمات السررفية"

وسيلة الدفع التي تؾفر له رفاهية في االستعسال وت دية حاجاته اليؾتية تؽ دفع وسحآل وتحؾي،د وقد تحققت 
القتراد الجزئي تسثلت في رفاهية استعسال الجس ؾر لؾسائ، الدفع وخدتة ال شػد الدرعة نتائ  على تدتؾػ ا

في تشتيو عسليات الدفع والتحري، تغوية خزيشة الزبائؽ والسؤسدات في وقت حقيقيد ثقة الجس ؾر في التعات ت 
لسالي بيؽ الستعاتليؽ االقترادية السدتعسلة في ا وسائ، نغام الدفع تؽ ال شػ كسؤسدة تلعآل دور الؾسيط ا
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االقترادييؽ في عسلية تحري، أتؾال ا تؽ ج ة إلى أخرػد وعلى تدتؾػ االقتراد الكلي التشؾيع في آليات 
 وسائ، الدفع االلكترونية والرفع تؽ تعدل التعات، تع ال شؾك تؽ ق ، الجس ؾر.

لكترونية في مجال تدهيق وثائق "معهقات انتذار التجارة اال  ( والسقدتة بعشؾان:2004دراسة )سليساند     
هدفت هول الدراسة إلى بيان السزايا والسكاسآل التي يسكؽ تحقيق ا تؽ وراء التأمين في سهق التأمين السرري" 

التجارة االلكترونية بالشد ة للترد والسشذاة التجارية والسجتسعد وتعرفة تعؾقات ت شي تشذات الت تيؽ السررية 
ني للخدتات الت تيشية ع ر ش كات االنترنتد وقد نت  عؽ هول الدراسة أن أهؼ تعؾقات لست ؾم التدؾيع االلكترو 

انتذار التجارة االلكترونية في تجال تدؾيع الخدتات الت تيشية في تشذات الت تيؽ في ترر هؾ انختاض الؾعي 
نية في تررد عدم لتشغيؼ التجارة االلكترو  -حتى اآلن -الت تيشي لدػ الجس ؾر السررؼد عدم وجؾد تذريع 

اقتشاع اإلدارة العليا بجدوػ التجارة االلكترونية في تجال تدؾيع الخدتات الت تيشيةد وحداثة تت ؾم التجارة 
 االلكترونية وغياب ثقافة االنترنت برتة عاتة وفي تجال التدؾيع برتة خاصة في السجتسع السررؼ.

"التجارة االلكترونية لمحرهل السقدتة بعشؾان (: و (Kardaras & Papathanassiou 2001دراسة         
وقد هدفت الدراسة إلى تحديد السعؾقات  عمى فرص تحدين خدمة العسالء في الذركات السررفية في اليهنان"

التي تؾاجه ال شؾك في ت شي وتظ يع التعات، االلكتروني تؽ خ ل االنترنتد وقد تؼ جسع ال يانات تؽ خ ل 
للتدؾيع ونغؼ السعلؾتات في خسدة بشؾك رئيدية باليؾنان وتؼ التؾص، ًا أحد عذر تديرالسقابلة الذخرية تع 

إلى أن هشاك تجسؾعة تؽ العؾات، تسث، عائقا أتام تلػ ال شؾك في استخدام االنترنت في التعات، تع العس ءد 
ء في التعات، وتحديؽ عسلية التشديع بيؽ عسليات ال شؾك واحتياجات العس ءد زيادة تدتؾؼ ثقة العس 

االلكتروني تؽ خ ل االنترنتد تقؾية الع قة تع العس ء تؽ خ ل زيادة درجة إش اع ؼ وامتداب ؼ والئ ؼ 
وتظؾير أساليآل تسكؽ العس ء تؽ الدخؾل على االنترنتد وقد نتجت الدراسة عؽ انختاض درجة حساية 

ء على تؾقع ال شػ على االنترنتد وانختاض درجة العسليات التي يتؼ أدائ ا على االنترنتد صعؾبة دخؾل العس 
ثقة العس ء في درجة التعات، االلكتروني تع ال شػد عدم تعرفة ال شػ باحتياجات العس ء وعدم االقتشاع ب هسية 
االستثسار في وضع بشية أساسية سليسة لشغؼ السعلؾتاتد ونقص الخ رات التي تدعؼ ت شي وتظ يع االنترنت في 

 دتات السالية.تؾزيع الخ

 الفجهة البحثية: 

لقد تشاولت الدراسات الدابقة أثر استخدام الخدتات السررفية اآللية في ال يئة العربية )تكشؾلؾجيا السعلؾتات      
واالترال(د نجد أن هول الدراساتد رغؼ ندرت اد قد أع رت نتائج ا تجتسعة تدػ القرؾر في ت شي الخدتات 

 د تؽ الدول العربية تقارنة بالخدتات السررفية اآللية في الدول الستقدتة.السررفية اآللية في عدي

كسا أن هول الدراسات كانت تدرس أثر استخدام الخدتات السررفية اآللية على اهداء السالي للسرارف      
التجارية تؽ ج ةد وعلى أداء العاتليؽ ب ول السرارف تؽ ج ة أخرػ وتدػ ت ثيرها على تحديؽ جؾدة 
الخدتات السررفية السقدتة للعس ء تؽ وج ة نغر العاتليؽ في القظاع السررفي والسيزة التشافدية للسرارف 

 في هوا الذ ند وكولػ تعؾقات انتذارها.

عدم تركيز واهتسام تعغؼ الدراسات )عربية كانت أم أجش ية( على أثر استخدام الخدتات السررفية اآللية      
ة تؽ وج ة نغر السؾاطؽ تدتخدم الخدتةد وإذا تا كان راض عؽ أدائ ا التجارؼ أم الد على السعات ت التجاري

وه، حققت له تزايا تتيدة ير ؾا ل اد أم أن ا زادت تؽ تعاناته في ع، تا تذ دل السرحلة تؽ شح في الديؾلة 
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تات الزرورية لهد وتحدوديت ا في السرارف التجارية اللي ية إن صح التع يرد وغ ء اهسعار للدلع والخد
 اهتر الوؼ جع، ال احثؾن يقؾتؾن ب ول الدراسة الستؾاضعة لسعرفة هوا اهثر.

 . اإلطار الشظري:9

 مفيهم أنظسة الدفع االلكترونية وخرائريا

  :إن أؼ نغام هؾ ع ارة عؽ تجسؾعة تؽ العشاصر الستتاعلة بيش ا تؽ أج، تحقيع هدف مفيهم الشظام
تدسى تدخ ت الشغامد يتؼ السزج فيسا بيش اد على أساس تجسؾعة تؽ السؾارد تحددد وهول العشاصر 

 (.5: 2016واإلجراءاتد قرد تحقيع نتائ  ترغؾبة )أهداف( تدسى تخرجات الشغام )شع ؾرد 
  :هؾ الشذاط اإلنداني التردؼ أو السذترك الراتي إلى تحقيع أهداف السشغسة نتيجة الج د مفيهم األداء

 .(273: 2014)الرفاعي وعكؾد الس وول 
 تدل كلسة الدفع على إطتاء ديؽ أو تدؾية التزام.مفيهم الدفع:  1
  :تع ر أنغسة الدفع االلكترونية عؽ ك، اهنغسة التي تدتخدم في تدؾية العسليات أنظسة الدفع االلكترونية

 (.59: 2008السالية ع ر الؾسائط االلكترونية )حداد؛هولؾلد 
 ترظلح الدفع اإللكتروني ترظلح واسع يجسع في طياته ك، وسائ، الدفع كتروني: مرطمح الدفع اإلل

التي تدتخدم في ا تكشؾلؾجيا تتقدتة للؾفاءد تث،: التحؾي ت اإللكترونية لوأتؾالد الرػ اإللكتروني والدفع 
 بالشقؾد اإللكترونية. 

 :ا بالقيام بعسليات تالية تررفية هي خدتة تعرض ا السرارف تدسح للستعاتليؽ تع الريرفة االلكترونية 
(د 29: 2008تؽ خ ل االنترنت باستخدام الحاسآل اآلليد ال اتف الشقالد السشتال )الذسرؼ؛ ع دال تد 

أو هي الريرفة السدتشدة على الركائز االلكترونيةد تؽ خ ل تؾعيف التظؾرات الحديثة في تجال 
 لخدتات السررفية ب تاند أق، تكلتةد أسرع وقتد وأق، ج د.تكشؾلؾجيا السعلؾتات واالتراالت لتقديؼ كافة ا

 ( الفعاليةEffective :) تقيس القيسة التي يخلق ا السررف لآلخريؽد أؼ أن التعالية ترتكز على الخدتة
: 2014السقدتةد وتؽ ثؼ فرضا العسي، عؽ الخدتة يعت ر العات، الجؾهرؼ السؤثر على التعالية )سساحد 

 (د كسا يقرد ب ا قدرة السررف على تحقيع ال دف السشذئ تؽ أجله )أؼ زيادة ثروة السالكيؽ(. 35

 ل الدفع االلكترونية الحديثة:وسائ

في ع، التحؾل تؽ عرر السعلؾتات إلي عرر السعرفة ثؼ الحكسة واالستخدام السكثف بثقافة السعلؾتات 
واالترالد قاتت صشاعة الخدتات السررفية والسالية بتؾفير نغؼ وتظ يقات وأساليآل جديدة تحقع االستتادة 

لخدتات السررفية بالكتاءة العالية وانعكاسات ا االيجابية على جوب القرؾػ تؽ التكشؾلؾجيا الحديثة في تقديؼ ا
الستعاتليؽد كسا ع رت أشكال عديدة للتكشؾلؾجيا برزت تؽ خ ل ا صؾر تختلتة الستخداتات التكشؾلؾجيا 

 (:23: 2005السررفيةد والتي يسكؽ إجسال ا في االتجاهيؽ التالييؽ ) الحسدانيد 

 الدفع االلكتروني. االتجاه األول: وسائل ونظم

 االتجاه الثاني: قشهات االترال وخدمات الريرفة االلكترونية.

 :االتجاه األول: وسائل الدفع االلكتروني 



 

 8108أكتهبر  9-7السهافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادؼ والعذريؽ(        

6611 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                              

هي اهدوات السق ؾلة في الدفع ع ر وسائ، الريرفة االلكترونيةد أؼ السق ؾلة لدداد جسيع الرتقات مفيهميا: 
 (د وتتسث، هول اهدوات في ث ثة أدوات رئيديةد وهي:10: 2013ع ر الؾسائ، االلكترونية )التؾاتيد 

 . ال ظاقات السررفية االلكترونية.1

 . الركؾك االلكترونية.2

 . الشقؾد االلكترونية.3

 (:19: 2016يسكؽ إيجازها في الشقاط التالية ) شع ؾرد خرائص وسائل الدفع اإللكتروني: و

أؼ أن ا وسيلة تق ؾلة في جسيع الدولد حيت يتؼ استخدات ا  يتدم الدفع اإللكتروني بالطبيعة الدولية:. 1
 لتدؾية الحداب في السعات ت التي تتؼ ع ر فزاء إلكتروني بيؽ السدتخدتيؽ في ك، أنحاء العالؼ.

وهي قيسة نقدية تتزسش ا بظاقات ب ا ذامرة رقسية أو  يتم الدفع من خالل استخدام الشقهد اإللكترونية:. 2
 ية للسؤسدات التي ت يسؽ على إدارة عسلية الت ادل.الوامرة الرئيد

حيت يتؼ إبرام العقد بيؽ أطراف تت اعديؽ في السكاند ويتؼ الدفع  تدهية السعامالت اإللكترونية عن بعد:. 3
 ع ر ش كات االنترنت.

 . يتم الدفع اإللكتروني بأحد األسمهبين:4 

الغرضد الدفع ع ر شركة االنترنتد وذلػ بت ادل  تؽ خ ل نقؾد تخررة سلتًا ل وا أ. األسمهب األول:
 السعلؾتات اإللكترونية بتز، وسائ، االترال ال سلكية.

تؽ خ ل ال ظاقات ال شكية العاديةد حيت ال يؾجد ت لـ تخرص تد قًا ل وا الغرضد ب،  ب. األسمهب الثاني:
أن الس الـ التي يتؼ الدحآل علي ا ب ول ال ظاقات قابلة للدحآل علي ا بؾسائ، أخرػ كالرػ لتدؾية أؼ تعات ت 

 آلية.

ل العسليات التي تتؼ عؽ بعد . يلزم تؾاجد نغام تررفي  تعد إلتسام ذلػ: أؼ تؾفير أج زة تتؾلى إدارة هو5
 لتد ي، تعات، اهطراف وتؾفير الثقة فيسا بيش ؼ.

 . يتؼ الدفع اإللكتروني تؽ خ ل نؾعيؽ تؽ الذ كات:6

ش كة خاصة يقترر االترال ب ا على أطراف التعاقدد ويتترض ذلػ وجؾد تعات ت وع قات  الشهع األول:أ. 
 تجارية وتالية تد قة بيش ؼ.

د حيت يتؼ التعات، بيؽ العديد تؽ اهفراد )السركز العالسي لمبطاقة( ش كة عاتة تدسي بالسشغؼ ثاني:الشهع الب. 
 ال تؾجد بيش ؼ ق ، ذلػ روابط تعيشة.

 ثانيا: أطراف التعامل بأنظسة الدفع اإللكتروني:

تجسؾعة لذخص  تذترك أنغسة الدفع اإللكتروني في أن ا وسيلة النتقال الشقؾد تؽ شخص إلى آخرد وتؽ     
 آخر أو لسجسؾعة أخرػ ع ر ش كة االنترنت دون الحاجة للتعات، وج ًا لؾجه. 
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وتتزسؽ عسلية الدفع اإللكترونية أربعة أطرافد وهي: الستعات، )السدتتيد أو السذترؼ(د السررف الوؼ أصدر 
ش كة ال ظاقات. والذك،  وسيلة الدفعد السررف الوؼ يتحر، على الس لـ لحداب السدتتيد تؽ الدفع )التاجر(د

 التالي يؾضح اهطراف الستعاتلة بشغام الدفع االلكتروني تع السرارف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهطراف الستعاتليؽ بشغام الدفع االلكتروني( 1شك، )

 

 أوال: البطاقات السررفية االلكترونية:

 :Plastic Cardsالبطاقات البالستيكية )السررفية( 

وهي أداة تالية تتتؾق بتعاليت ا على اهدوات التقليدية في التعات، الساليد ف ي تعد تشافدا قؾيا للرػ الوؼ 
 (.23: 2005لت ادل والدفعد )الحسدانيد نافس تؽ ق ، الشقدؼ عسليات ا

وتعّرف ال ظاقة السررفية: على أن ا بظاقة ب ستيكية تحتؾؼ على تعلؾتات رقسية وتدتخدم هول السعلؾتات  
 (7: 2015في أغراض الدفع. )دراجيد 

ا إال كسا يسكؽ استخدات ا هغراض أخرػ تث،: التعريف أو الدخؾل لسؾاقع خاصة ال يسكؽ الدخؾل في      
للسرّخص لهد وبعض هول ال ظاقات اإللكترونية تدسى ال ظاقة الوكية الحتؾائ ا على تعلؾتات يسكؽ التعات، 

 تع ا بظريقة أخرػ.

وتسكؽ هول ال ظاقة حاتل ا تؽ الحرؾل على الشقؾد عؽ طريع آالت الررف الواتيد كسا تسّكشه أيزًا تؽ 
تؽ خدتاتد دون الحاجة لحس، ت الـ ك يرة تؽ اهتؾال قد  شراء تعغؼ احتياجاته أو أداء تقاب، تا يريدل

 Bankتث،: بظاقات االئتسان السررفي ) تتعّرض للدرقة أو التلفد وهشاك عدة أنؾاع تؽ ال ظاقات السررفية
Credit Card( د بظاقات الدفع التؾرؼ)Debit Card( ،د بظاقة القيد اهج)Charge Card د ال ظاقة)

 (د بظاقة الدتر والتدلية. Smart Cardةد ال ظاقات الوكية )االئتسانية السزسؾن

 تردر ال ظاقة

سداد قيسة 
 اإلشعارات

 بظاقة

إرسال شعارات 
 ال يع

قيسة  سداد
الديؾن 

 السذترؼ حات، ال ظاقة التاجر
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وهي بظاقات خاصة تردرها السرارف أو السؤسدات السالية اهخرػ لعس ئ ا أوال: البطاقات االئتسانية: 
مخدتة إضافيةد وهي ع ارة عؽ بظاقات تغشاطيدية يدتظيع حاتل ا أن يدتخدت ا ك داة ضسان في شراء تعغؼ 

 (.89: 2002أداء تقاب، تا يحر،  عليه تؽ خدتاتد وفي حدود ت الـ تعيشة )سحشؾند  احتياجاته أو

وتتسيز هول ال ظاقات ب ن ا تؾفر كً  تؽ الؾقت والج د لحاتل اد وكولػ تزيد تؽ إيرادات السررف       
% 1.5تعدل ا )السردر ل ا لسا يحر، تؽ رسؾم تقاب، الخدتات أو تؽ فؾائد تقاب، الت خر في الدداد يتراوح 

(د وقد يتعرض السررف لسخاطر عالية في حالة عدم الددادد 90: 2014%( ش ريا )سساحد 1.85إلى 
 وتشقدؼ إلى نؾعيؽ هسا:

 البطاقات االئتسانية الستجددة أو السزسهنة:. 1

دة اهتريكية ع رت ال ظاقات االئتسانية الستجددة في أواخر الدتيشيات تؽ القرن الساضي في الؾاليات الستح     
 (.7: 2015تؽ خ ل بظاقتيؽ تذ ؾرتيؽ هسا )فيزا وتاستركارد( )دراجيد 

وهي بظاقات تردرها السرارف في حدود ت الـ تعيشةد ويتؼ استخدات ا كزسان وت دف إلى تشح حاتل ا      
هغراض ًا يدحآل نقدائتسان لتترة زتشية تعيشة في حدود تعيشةد يداعدل في شراء حاجياته بدال تؽ الشقدد أو أن 

تعيشةد وإذا تا قام حات، ال ظاقة بدداد تا سح ه خ ل فترة زتشية تعيشة فليس عليه فائدةد أتا إذا تجاوزها 
 (23: 2016بعد ش ر حتى يددد أص، الديؽ وفؾائدل. )شع ؾرد ًا فتحدآل عليه فؾائد تترامؼ ش ر

ويكؾن حات، ال ظاقة تخّيرًا بيؽ تدديد ُكلِّي لقيسة فاتؾرة ال ظاقة خ ل فترة االستتادة أو جزء تش ا على      
فترات الحقةد وفي كلتا الحالتيؽ يتؼ تجديد القرض اهول لحات، ال ظاقة ولولػ سسيت بال ظاقة االئتسانية 

 (.34: 1995ثالتد الستجددة )تجلة الدراسات السالية والسررفيةد السجلد ال

 (:Charge Card. البطاقات االئتسانية غير الستجددة )8

وتدسى أيزًا ب ظاقات الررف الذ رؼد هن ا يجآل على العسي، أن يقؾم بالدداد الكات، خ ل نتس الذ ر 
ى أيزًا الوؼ يتؼ فيه الدحآلد بسعشى أن فترة االئتسان التي تسشح ا هول ال ظاقة ال تتجاوز الذ ر الؾاحدد وتدس

 (.90: 2014ب ظاقة القيد الس اشر أو التؾرؼد أو بظاقة الؾفاء السؤج،د )سساحد 

وهي التي يسشح في ا السررف حات، ال ظاقة قرضا في حدود تعيشة بحدآل درجة ال ظاقةد )فزية أو      
حاتل ا عشد ذه ية(د ولزتؽ تعيؽد يجآل تدديدل كات  في وقت تحدد تتتع عليه عشد اإلصدارد ويترتآل على 

 (.3: 2004ت خر الدداد زيادة تالية ربؾيةد وهي الرؾرة اهصلية ل ظاقة االئتسان )الزحيليد 

والترق الرئيدي بيؽ هول ال ظاقة وسابقت ا أن ا ال تذس، على تد ي تد أؼ ال يدقط في ا الس لـ السدتحعد  
، ش رد أؼ أن ا أداة ائتسانية في وإنسا هي طريقة تيدرة للحرؾل على قرض تتتؾح ضسؽ حد أقرى يددد ك

 (.25: 2012حدود سقف تعيؽ لتترة تحددةد وهي أيزا أداة وفاء )سيدد 

وهي بظاقات ال تسشح لراح  ا عسلية الدفع أو التدؾية لسدتحقاته إال إذا تؾفر  ثانيا: البطاقات غير االئتسانية:
: 1998ي ال تسشح لراح  ا أؼ ائتسان أو قرض )عسرد لديه فعليًا اهتؾال السقابلة لعسلية التدؾيةد وبالتالي ف 

 وتشقدؼ بدورها إلى قدسيؽ هسا:، (90
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 :(Debit Card). بطاقة الدفع السدبق أو الفهري 0

وهي التي يكؾن لحاتل ا رصيد بالسررفد فيدحآل تشه ت اشرة قيسة تذترياته وأجؾر الخدتات السقدتة لهد بشاء  
 (.24: 2004يليدعلى الدشدات السؾقعه تشه )الزح

يدل هوا التعريف على أن هول ال ظاقة تعظي لسؽ له رصيد دائؽ في حدابهد يدفع تشه ائتسان الدلع تقاب، 
الخدتات في حدود رصيدل السؾجؾدد ويتؼ الخرؼ تشه فؾرا وال يحرر على ائتسان )إقراض(د وتسشح غال ا 

سحآل نقؾد أو اشترؼ عسلة أخرػ عؽ طريع تؤسدة تجاناد ف  يتحس، العسي، في رسؾتا ل ول ال ظاقة إال إذا 
أخرػ غير السؤسدة السردرة لل ظاقةد فتردر هول ال ظاقة برسؼ أو تؽ غير رسؼ إال في سحآل العسي، نقؾدا 

 (.24: 2012أو شراؤل عسله أخرػ عؽ طريع تؤسدة أخرػ غير السؤسدة السردرة لل ظاقة. )سيدد 

ة السحليةد أو تشاطع فروع السررف السترلة بج از حاسآل آلي  يت يؽ وتدتخدم ال ظاقة غال ا تحليا وبالعسل
 (.7: 2015فيه حداب العسي، ورصيدل )دراجيد 

 . البطاقات السديشة:8

ويتظلآل هوا الشؾع تؽ ال ظاقات وجؾد حداب تررفي جارؼ لراحآل ال ظاقةد حيت يتيح استخدام ال ظاقة 
السدتتيد تؽ سحآل اهتؾال تؽ حداب صاحآل ال ظاقة الوؼ يتترض عسلية التدؾية أو الدفع تؽ خ ل تسكيؽ 

فيه أن يكؾن حدابه تديشًاد وفي حالة العكس ال تتؼ عسلية التدؾية هن ا تتظلآل رصيدًا كافيًا وتغظيًا للشتقات 
 التي تست بؾاسظة ال ظاقة.

( 24يعات للتجار خ ل )وهي بظاقة خرؼ فؾرية تسكؽ تؽ إيداع ت الـ الس  بطاقة الدفر والتدمية:     
( تليؾن ج از للدفع الدريع لدػ كافة 17ساعةد وتسكؽ تؽ الحرؾل على تختلف الدلع والخدتات تؽ خ ل )

 (.25: 2004التشادق والسح ت والستاجر والسظاعؼ وتكاتآل ت جير الديارات )الزحيليد 

 

 .االتجاه الثاني: قشهات االترال وخدمات الريرفة االلكترونية 

القشؾات التي يدتظيع العسي، تؽ خ ل ا الحرؾل على الخدتات السررفيةد وتتسث، أهؼ قشؾات التؾزيع وهي 
 لخدتات الريرفة االلكترونية فيسا يلي:

 : Automated Teller Machine (ATM). آالت الرراف اآللي 0

الحاجة إلى الوهاب إلى الرراف اآللي هؾ ع ارة عؽ وعاء نقدؼ الكتروني يزودنا بالشقد في أؼ وقتد دون 
السررفد ويتؼ ربط اآلالت تع حاسآل رئيدي في السركز الرئيدي للسررف تؽ خ ل تحظة طرفية صغيرة 

 (.15: 2010)التؾاتيد 

 :Electronic Point of Sale (EPOS). نقاط البيع االلكترونية 8

أؼ تحؾي، الشقد  Electronic Fund Transfer at Point of Sale (EFTPOS)ويظلع على هوا الشغام 
الكترونيا إلى نقاط ال يعد ويقرد ب ا اهج زة السؾجؾدة في السح ت التجارية التي تق ، سداد السذتريات بؾاسظة 
ال ظاقات السررفية وغيرها  تؽ ال ظاقاتد وهول اهج زة تربؾطة بسحظات اترال تع السرارف فيتؼ الخرؼ 
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(د وذلػ بؾاسظة 85: 2001لى حداب التاجر الكترونيا )صادقد تؽ حداب حات، ال ظاقة وإضافة القيسة إ
 تسرير ال ظاقة بالقارغ السؾجؾد في هول اهج زة. 

وتؽ اهس اب التي أدت إلى انتذار هول الخدتات حرؾل السدت لكيؽ على طريقة تريحة وآتشة في الدفع أفز، 
 ر لدي ؼ.تؽ حس، الشقؾدد وكولػ تي، التجار إلى تختيض حجؼ الشقد الستؾف

 خرائص خدمة نقاط البيع: 

 إن تؽ أهؼ خرائص نقاط ال يع والتي تدفع العس ء إلى القيام بتعات ت ؼ السالية والسررفية تؽ خ ل ا كاآلتي:

 .تقليص وجؾد الشقد تا يعشي تقلي، السخاطر على العسي، والسررف 
  .زيادة حجؼ ت يعات التاجر تؽ خ ل اجتواب حاتلي ال ظاقات 
 ن أج زة نقاط ال يع عس، السؾازنات أوتؾتاتيكيًا أو يدويًا.إتكا 

 (.74: 2007إتكان االستع م عؽ الرصيد ق ، تشتيو العسلية الذرائية ) شافيد 

 

 مشافع خدمة نقاط البيع: 

تؾفر خدتة نقاط ال يع جسلة تؽ السشافع التي تعؾد على ك، تؽ السررف السردر لل ظاقةد والعسي، صاحآل 
 والتاجر صاحآل نقظة ال يع.ال ظاقةد 

 تؤتؽ خدتة نقاط ال يع للعسي، تاله.أ. مشافع العسيل: 

يحر، السررف على ند ة تؽ ثسؽ ال زاعة بتدؾيق ا تؽ التاجر ت عًا التتاقه تعه عشد  ب. مشافع السررف:
 تدديد قيسة فاتؾرة ال يع أو الخدتة.

دد ذوؼ نؾعية تعيشة وثقافة عاليةد كسا يقل، تؽ أنه يدتقظآل عس ء ج ج. مشافع التاجر صاحب نقطة البيع:
 تخاطر االحتتاظ بس الـ نقدية ك يرة في تتجرل.

 . Voice Bankأو السررف الشاطق  Mobile Banking. السررف السحسهل 3

 .Internet Banking). مرارف االنترنت )4

 .Interactive TV Banking (ITV). الريرفة عبر التمفزيهن ألتخاطبي 5

 (.Home Bankingالسررف السشزلي ) .6

 . الطريقة واإلجراءات:01

انظ قا تؽ تذكلة الدراسة وأهداف ا ف ن السش   الست ع هؾ دراسة الحالةد الوؼ يعشي مشيج الدراسة:  0.01
بدراسة حالة فرد تا أو جساعة تا أو تؤسدة تاد كاهسرة أو السدرسة أو السرشع عؽ طريع جسع السعلؾتات 

ات عؽ الؾضع الحالي للحالةد واهوضاع الدابقة ل اد وتعرفة العؾات، التي أثرت في ا والخ رات الساضية وال يان
ل اد لت ؼ جوور هول الحالة باعت ار أن هول الجوور ساهست تداهسة فعالة في تذكي، الحالة بؾضع ا الراهؽد 

 .(25: 2017وتردر ت ؼ لت ؼ الدلؾك الحاضر للترد أو السؤسدة )ج ري،د 
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تسث، تجتسع الدراسة في تدتخدتي بظاقات الدفع االلكترونية الرادرة عؽ مجتسع وعيشة الدراسة:  8.01
السرارف التجارية العاتلة بسديشة الخسس والستسثلة في تررف الجس ؾرية وفرع السيشاءد تررف الؾحدةد 

والوؼ بلـ قؾاته وفقا لتقديرات تررف الرحارؼد شسال أفريقياد التجارؼ الؾطشيد وتررف التجارة والتشسيةد 
 Krejcie and( بظاقةد ولتحديد حجؼ العيشة تؼ االعتساد على جدول 3000الج ات السخترة ب ول السرارف )

Morgan (1970( د حيت تحدد حجس ا بعدد)تدتخدمد تؼ اختيارهؼ بظريقة العيشة العذؾائية ال ديظة. 300 ) 

( كؾسيلة لجسع ال يانات ال زتة لتحقيع أهداف Questionnaireنة )تؼ استخدام االست اأداة الدراسة:  3.01
 الدراسةد حيت تؼ تقديس ا إلى جزئيؽ هسا:

تعلؾتات عؽ الس حؾثيؽ: يحتؾؼ هوا الجزء تؽ االست انة على بيانات عاتة عؽ السذاركيؽد وهي الشؾعد  1
 د ونؾع ال ظاقة االلكترونية له.العسرد الحالة االجتساعيةد نؾع العس،د نؾع الدخ،د السررف التابع له

( ع ارةد تدتسدة تؽ 33تقياس استخدام بظاقة الدفع االلكتروني واهداء التجارؼ ل ا: تكؾن السقياس تؽ ) 2
( تع إجراء بعض التعدي ت علي ا 2014؛ سساحد 2013؛ التؾاتيد 2012أداة القياس التي أعدها )سيدد 

( الث ثي والسكؾن تؽ ث ث درجاتد (Likertدام تقياس بسا يت ءم تع أهداف هول الدراسةد باستخ
والسراغة بذك، ايجابيد وفقا للتدرج اآلتي: ) تؾافعد تحايدد غير تؾافع(د وقدست الث ث والث ثؾن 
ع ارة إلى جزئيؽ هسا الستغير السدتق، والستسث، في استخدام بظاقات الدفع االلكترونية السكؾن تؽ خسس 

ر التابع السقدؼ على بعديؽ هسا: )سعر الدلع والخدتاتد جؾدة الدلع والخدتات( بؾاقع عذرة ع ارةد والستغي
 ثسان ع ارات لل عد اهول وعذر ع ارات لل عد الثاني والذك، اآلتي يؾضح تتغيرات الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( يهضح متغيرات الدراسة8شكل رقم )
 
 

 الستغير السدتقة،

 استخةةدام بظةةةاقة الةةةدفع االلكةةةترونية

 جؾدة الدلعة أو الخدتة سعر الدلعة أو الخدتة

 اهداء التجةةةارؼ ) فعالية السعاتةة ت التجارية(

 الستغةير التةةةابع
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 ثبات أداة جسع البيانات وصدقيا: 4.01

يعت ر تت ؾم الث ات تؽ الستاهيؼ اهساسية التي تؤخو بعيؽ االعت ار عشد تقييؼ :  Reliabilityالثبات  0.4.01
جؾدة اخت ار تاد ويعرف ب نه " يقيس تدػ الحرؾل على ال يانات ذات ا لؾ تؼ تكرار االست انة همثر تؽ ترة" 

 Alphaطريع (د وللت مد تؽ ث ات االست انةد أجرػ اخت ار تعات، الث ات الداخلي عؽ 26: 2017)ج ري،د 
Cronbach د وذلػ باستخدام ال رنات  اإلحرائي(SPSS) د وقد بلغت قيسة تعات، الث ات لسقياس الدراسة

( تسا يذير إلى ث ات االست انة وقؾة تساسك ا الداخلي وإتكانية االعتساد علي اد وأن االست انة واضحة 0.70)
%( كشد ة تق ؾلة للت مد تؽ ث ات أداة الدراسة 67) لدػ القارغ ل اد خاصة وأن هشاك تؽ حدد تدتؾػ الق ؾل بة

 (.177: 2014)سساحد 

يذير تت ؾم صدق االست انة إلى "الت مد تؽ أن ا سؾف تقيس تا أعدت تؽ :  Validityالردق  8.4.01
(د وللت مد تؽ صدق االست انةد تؼ استخدام طريقة الردق الواتي أو اإلحرائي 27: 2017اجله" )ج ري،د 

Statistical Validity د بحداب الجدر التربيعي لسعات، ث ات االخت ارد حيت بلـ تعات، الردق لسقياس
 (د تسا يدل على الثقة في صدق تقياس الدراسة وأنه ترسؼ فع  إلى تا يجآل قياسه.0.84الدراسة )

ة" ويقرد به "تدػ قياس االخت ار لتكؾيؽ فرض تعيؽ أو سسة تعيشصدق االتداق الداخمي:  3.4.01
(د وللتحقع تؽ تدػ تستع وسيلة جسع ال يانات الحالية بالردق التركي يد 108: 2001)اتيسؽ؛ الداترائيد 

 تقرر حداب تعات ت االرت اط بيؽ تقاييس ال حت الرت يةد والجدول اآلتي يؾضح ذلػ:

 ( مرفهفة معامالت ارتباطات مقاييس الدراسة0جدول رقم )

 السقاييس
جؾدة الدلعة/ 

 الخدتة

سعر 
الدلعة/ 
 الخدتة

فعالية 
السعاتلة 
 التجارية

استخدام بظاقة 
 الدفع االلكتروني

 **0.293 **0.759 (0.019) 1 جؾدة الدلعة / الخدتة
 (**0.173) **0.360 1 (0.019) سعر الدلعة / الخدتة
 **0.224 1 **0.360 **0.759 فعالية السعاتلة التجارية
استخدام بظاقة الدفع 

 االلكتروني
0.293** (0.173*)

* 
0.224** 1 

 0.05* دالة عشد تدتؾػ     0.01**دالة عشد تدتؾػ      

وبالةت ت، في بيانات الجدول الدابع ي حع أن السقاييس التي أتام تعات ت ارت اطات ا )نجسة أو نجستيؽ(      
(د تسا يعشي أن هشاك عاتً  عاتًا 0.01( و )0.05ترت ط ب عز ا ارت اطًا له داللته اإلحرائية عشد تدتؾػ )
اللكتروني وفعالية السعات ت التجارية ترت ط ارت اطًا أو تذتركًا يربط بيش اد وي حع أن استخدام بظاقة الدفع ا

 دااًل إحرائيًا ب قية السقاييس تا عدا تقياس سعر الدلع و الخدتات.

: قام ال احثؾن بتؾزيع  االستسارات على عيشة الدراسة خ ل فترة اتتدت إلى تهزيع استسارة االستبانة 5.01
ق ، السذاركيؽ في تع ئة نساذج االستساراتد وبعد جسع ال يانات  أربعة أسابيعد وقد لؾحع أن هشاك تعاونًا تؽ

( استسارة صالحة 230قام ال احثؾن بترز جسيع االستسارات للت مد تؽ ص حيت ا للتتريـد وقد ت يؽ أن عدد )



 
 

 دراسة تحميمية حهل مدتخدمي بطاقات ... –التجارية  ثر استخدام بطاقة الدفع االلكترونية عمى السعامالتأ 
 بشغازؼ جاتعة سسيرة حديؽ اوصيلة ؛ أ. نؾرؼ دمحم اسؾيدي ؛ أ. تدعؾد علي ان يص                       أ.  

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                             1177 

%(د وهي ند ة تق ؾلة إحرائيا في تجال الدراسات واهبحاث 92للتحلي، اإلحرائيد وتذك، تا ند ته )
 (د وقد تؾزعت عيشة الدراسة حدآل الستغيرات الديسؾغرافية على الشحؾ اآلتي:27: 2017)ج ري،دالعلسية 

 الشد ة السئؾية العدد تدتؾػ الستغير الستغير

 الجشس
 %61 140 الوكؾر
 %39 90 إناث

 العسر

 %19 44 سشة 30اق، تؽ 
 %35 81 سشة 40 -31تؽ 
 %37 85 سشة 50 -41تؽ 
 %9 20 سشة ف مثر 51تؽ 

 الحالة االجتساعية
 %21 49 أعزب
 %79 181 تتزوج

 نؾع العس،
 %99 229 تؾعف حكؾتي

 %0.4 1 عس، حر

 نؾع الدخ،
 %31 71 تشختض
 %77 154 تتؾسط
 %2 5 عالي

 ( الستغيرات الديسغرافية للعيشة2جدول رقؼ )

 السعالجة اإلحرائية: 6.01

بعد االنت اء تؽ جسع ال يانات قام ال احثؾن بسراجعت ا وترتيز االست انات السجسعة والرالحة للتحلي، بشاء      
 ( الث ثيد والجدول التالي يؾضح ذلػ:Likertعلى تقياس )

 ( طهل الخمية ودرجة السسارسة3جدول رقم )

 Likertالتئة في تقياس 
ترتيز 
 الع ارات

 سةدرجة السسار  طؾل الخلية

 تسارسة ضعيتة 1.67إلى اق،  1تؽ  1 غير تؾافع

 2 تحايد
إلى اق،  1.67تؽ 

2.34 
تسارسة 
 تتؾسظة

 تسارسة ترتتعة 3.00إلى  2.34تؽ  3 تؾافع

وعلى أساس ذلػ الترتيز تؼ االستعانة بالحاسآل اآللي واستخدام برنات  إحرائي تؽ حزتة ال رتجيات       
 د وذلػ وفقا لسا يلي:Statistical For Social Sciences (SPSS)الؾاردة في 
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للت مد تؽ ث ات أسئلة صحيتة االست انةد وتدػ تجاند ا واندجات ا تع  Reliabilityث ات تقياس الدراسة  1
 Alphaتذكلة الدراسة لغرض اإلجابة على تداؤل اد تؽ خ ل استخدام تعادلة ألتا كرون اخ 

Cronbach. 
 رر أعداد السذاركيؽد وند ت ؼ السئؾيةد وفقا للخرائص العاتة للس حؾثيؽ.الجداول التكرارية: وذلػ لح 2
الستسثلة في الستؾسظات الحدابية  Measures of Central Tendencyتقاييس الشزعة السركزية  3

Arithmetic Mean د كولػ تؼ استخدام تقاييس التذتتMeasures Dispersion د تث، االنحراف
د بغية تحديد انحرافات اإلجابات عؽ القيسة الستؾسظة ل ا لستغيرات Standard Deviationالسعيارؼ 

 الدراسة.
 تعات، ارت اط بيرسؾن: ويدتخدم لحداب نؾع االرت اطات بيؽ تقاييس الدراسة. 4
 (: ويدتخدم لحداب الع قة بيؽ الستغيرات السدتقلة والتابعة.2اخت ار )ما 5
لسعرفة  تدػ إس ام وأثر الستغير السدتق، )استخدام  One-Sample Test( للسجسؾعة الؾاحدة tاخت ار ) 6

 بظاقة الدفع االلكترونية( في الستغير التابع وهؾ فعالية السعات ت التجارية.

 عرض نتائج الدراسة ومشاقذتيا: 7.01

 :نتائج اختبار الفرضية الرئيدية لمدراسة والتي نرت عمى أوال(

H0:  إحرائية الستخدام بطاقة الدفع االلكتروني عمى فعالية السعامالت ال تهجد عالقة وأثر ذو داللة
 التجارية.

ب دف اخت ار الترضية تؼ إجراء تحلي، االنحدار الخظي ال ديطد وتحلي، الت ايؽ بيؽ الستغير السدتق،      
ي الجدول رقؼ استخدام بظاقة الدفع االلكتروني والستغير التابع فعالية السعات ت التجاريةد كسا هؾ تؾضح ف

 (:5(د )4)

 ( تعات، ارت اط بيرسؾن بيؽ تتغيرات الدراسة4جدول رقؼ )

 (R2)تعات، التحديد  تعات، االرت اط العات،

 0.050 0.224 بظاقة الدفع االلكترونيةد فعالية السعات ت التجارية.

 ( بيان اثر استخدام بظاقة الدفع االلكترونية على فعالية السعات ت T( اخت ار)5جدول رقؼ )

تدتؾػ داللة  ((Fقيسة  العات،
F)) 

درجة 
الحرية 

Df)) 
تدتؾػ  (tقيسة )

 ((tداللة 

اثر بظاقة الدفع االلكترونية علي 
 فعالية السعات ت التجارية.

11.99 0.001 1 3.462 0.001 

 اآلتي:تؽ الجدوليؽ الدابقيؽ يتزح 
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( تسا يذير إلى وجؾد ع قة طردية بيؽ 0.224. تعات، االرت اط بيؽ الستغير التابع والستغير السدتق، هؾ )1
 الستغيريؽد وبدرجة ارت اط ضعيتة.

%( تؽ تغيرات الستغير التابعد وتعد 5( أن الستغير السدتق، يتدر تا ند ته )R2. تذير قيسة تعات، التحديد )2
( 11.99( السحدؾبة وال الغة )(F( باالعتساد على قيسة 0.05هول الع قة دالة إحرائيا عشد تدتؾػ داللة )

 (. 0.001وتدتؾػ داللت ا )

دل على وجؾد فروق ذات داللة %( تسا ي5( وهي أق، تؽ )0.001عشد تدتؾؼ تعشؾية ) (t=3.46). قيسة 3
 إحرائيةد وبالتالي  نرفض الترضية الرترية ونق ، الترضية ال ديلة.

 :ثانيا( اختبار الفرضية الفرعية األولى والتي نرت عمى

H0 إن استخدام بطاقة الدفع االلكتروني ال يؤثر عمى سعر الدمعة أو الخدمة السقدمة لمسهاطن من قبل :
 التجار.

ال احثؾن بتتريـ إجابات الس حؾثيؽ )بشعؼ( عؽ تدػ تغير سعر الدلع و الخدتات عشد استخدام  حيت قام     
 ( تؾضح ذلػ:6ال ظاقة في عسلية الذراءد وبيانات الجدول رقؼ )

 ( زيادة سعر الدمع و الخدمات6جدول رقم )

 ند ة زيادة الدعر
 الشد ة )%(

20 25 30 35 40 45 50 100 
 76 41 30 35 31 19 13 21 العدد

 %33 %18 %13 %15 %14 %8 %6 %9 الشد ة %

% إلى 6ي حع تؽ الجدول الدابع أن سعر الدلع والخدتات يزداد بذك، عامد وبشدآل تتراوح تا بيؽ )     
تدتخدم قالؾا ب ن سعر الدلع والخدتات يزداد بسقدار الزعف عشد الذراء ب ظاقة الدفع  76%(د وأن عدد 33

ولع، ذلػ يرجع لعدة أس اب أهس ا غياب اهج زة اهتشية والرقابية لسراق ة اهسعارد وثقافة التجار  االلكترونيد
الشاشئة عؽ الجذع والظسع الستتذي في السجتسعد وكولػ قلة السرامز والسح ت التجارية التي تتعات، ب ظاقة 

 الدفع االلكتروني تسا يجع، هشاك ج ات تحتكر الدعر بشدآل عالية جدا.

كسا يسكؽ اخت ار هوا الترض باستخدام تحلي، االنحدار الخظي ال ديطد وتحلي، الت ايؽ بيؽ الستغيريؽد كسا      
 (:7هؾ تؾضح في الجدول رقؼ )

 ( بيان اثر استخدام بطاقة الدفع االلكترونية عمى سعر الدمعةT( اختبار)7جدول رقم )

 العات،
تعات، التحديد 

(R2)  قيسةF)) 
تدتؾػ داللة 

F)) 
درجة الحرية 

Df)) ( قيسةt) 
تدتؾػ داللة 

t)) 
اثر بظاقة 
الدفع علي 

 سعر الدلعة 
0.031 3.676 0.027 2 2.444 0.015 
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تؽ الجدول الدابع يتزح أن هشاك اثر ذو داللة إحرائية بيؽ استخدام بظاقة الدفع االلكتروني وأسعار الدلع 
درجة حريةد تسا يعشي رفض الترضية الرترية وق ؾل الترضية ( 2( و بةة )0.05والخدتات عشد تدتؾػ داللة )

 ال ديلة.

 :ثالثا( اختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي نرت عمى

H0 ال تهجد عالقة واثر ذو ذات داللة إحرائية بين استخدام بطاقة الدفع االلكتروني وجهدة الدمعة أو :
 الخدمة السقدمة لمسهاطن من قبل التجار.

دف اخت ار الترضية تؼ إجراء تحلي، االنحدار الخظي ال ديطد وتحلي، الت ايؽ بيؽ الستغير السدتق، ب      
 استخدام بظاقة الدفع االلكتروني والستغير التابع جؾدة الدلعة أو الخدتةد كسا هؾ تؾضح في الجدول رقؼ

 جهدة الدمعة( بيان اثر استخدام بطاقة الدفع االلكترونية عمى T( اختبار)8جدول رقم )

 العات،
تعات، 
التحديد 
(R2) 

 ((Fقيسة 
تدتؾػ 
داللة 

F)) 

درجة 
الحرية 

Df)) 

قيسة 
(t) 

تدتؾػ 
داللة 

t)) 

اثر بظاقة الدفع االلكترونية علي جؾدة 
 الدلعة 

0.102 12.912 0.000 2 4.08 0.000 

 تؽ الجدول الدابع يتزح اآلتي:
( تسا يذير إلى وجؾد ع قة طردية بيؽ 0.320. تعات، االرت اط بيؽ الستغير التابع والستغير السدتق، هؾ )1 

 الستغيريؽد وبدرجة ارت اط ضعيتة.
%( تؽ تغيرات الستغير التابعد 10.2( أن الستغير السدتق، يتدر تا ند ته )R2. تذير قيسة تعات، التحديد )2

( السحدؾبة وال الغة (F( باالعتساد على قيسة 0.05ائيا عشد تدتؾػ داللة )وتعد هول الع قة دالة إحر
 (. 0.000( وتدتؾػ داللت ا )12.912)
%( تسا يدل على وجؾد فروق ذات داللة 5( وهي أق، تؽ )0.000عشد تدتؾؼ تعشؾية ) (t = 4.08). قيسة 3

 .إحرائيةد وبالتالي  نرفض الترضية الرترية ونق ، الترضية ال ديلة
 ويسكؽ تلخيص نتائ  فرضيات الدراسة في الجدول التالي:

 ( تلخص نتائ  االنحدار الخظي ال ديط لترضيات الدراسة9جدول رقؼ )

 العات،
تعات، 
 االرت اط

تعات، 
التحديد 
(R2) 

 ((Fقيسة 
تدتؾػ 
داللة 

F)) 

درجة 
الحرية 

Df)) 

قيسة 
(t) 

تدتؾػ 
 ((tداللة 

 0.001 3.462 1 0.001 11.989 0.05 0.224 الترضية الرئيدية

 0.015 2.444 2 0.027 3.676 0.031 0.177 الترضية الترعية اهولى

 0.000 4.080 2 0.000 12.912 0.102 0.320 الترضية الترعية الثانية
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 تؽ خ ل هول الدراسة تؼ التؾص، إلى الشتائ  التالية: . خالصة الشتائج: 00

  الدفع االلكترونية على فعالية السعات ت التجاريةد وهؾ تا كذتت عشه تؾجد ع قة واثر الستخدام بظاقة
 (.4نتائ  الجدول رقؼ )

تتسيز الدلع والخدتات بارتتاع أسعارها عشد شرائ ا ب ظاقة الدفع االلكترونيةد وهؾ تا كذتت عشه نتائ   1
 (. 5الجدول رقؼ )

 بلد الرشع وال دائ، ليةد ف ي تتشؾعة تؽ حيت ال زائع التي يتؼ شرائ ا بال ظاقة االلكترونية ذات جؾدة عا
الستاحة ل ا وكولػ تؽ حيت الذك، والحجؼ فإذا أخدنا تثال للس بس فإن ا تكؾن ذات أحجام تختلتة تشاسآل 

واهوزاند أتا السؾاد الغوائية تث، الج ؽ فإن ا تتؾفرة بسختلف أشكال ا )قؾالآلد تكع اتد  جسيع اهعسار
 ال تختلف في جؾدت ا عؽ جؾدة الدلع التي تذترػ نقدا.شرائحد الخ(. أؼ أن ا 

 . تهصيات الدراسة:08

تؽ خ ل الشتائ  التي تؾصلت إلي ا الدراسة يقدم ال احثؾن تجسؾعة تؽ التؾصيات التي يؤت، إت اع ا والستسثلة 
 في اآلتي:

  ،عس، صشدوق تؾازنة تتعي، ج از الحرس ال لدؼ وج از التتتيش والرقابة علي اهغوية والدلع وتتعي
 اهسعار وذلػ لز ط سعر الدلع والخدتات تؽ ق ، التجار.

  تؾسع السرارف التجارية في فتح الحدابات الجارية لوأشخاص االعت ارييؽ )تح ت تجارية( وتؾزيع أج زة
 خدتة نقاط ال يع ل ؼ حتى نقل، تؽ احتكار التجار ل ول الخدتة.

  بسختلف أنؾاع ا للسؾاطشيؽ.التؾسع في تقديؼ ال ظاقات السررفية 

 . قائسة السراجع:03

 أوال: الكتب

 ( د 2001أتيسؽد عثسان علي؛ الداترائيد بدرية عليد)د االخت ار الشتدي أسده وتعالجته اإلحرائية
 الخسسد تظابع عرر الجساهير.

 ( د 2008الذسرؼد ناعؼ دمحم نؾرؼ؛ ع د ال تد ع د التتاح) التظ يقات الريرفة االلكترونية اهدوات و
 د عساند دار وائ،.وتعيقات التؾسع

 ( د 2008حدادد أمرم؛ هولؾلد تذ ؾر)د دار وائ،د عسان.الشقؾد والسرارف تدخ، تحليلي 
 ( د 2007شافيد نادر ع د العزيز)د ل شاند السؤسدة الحديثة للكتاب.السرارف والشقؾد االلكترونية 
 ( د 2001صادقد تدحت)القاهرةد دار الغريآل للظ اعة والشذر.د أدوات وتقشيات تررفية 
 ( د 1998عسرد دمحم ع د الحليؼ)د القاهرةد أيترك الجؾانآل الذرعية والسررفية والسحاس ية ل ظاقات االئتسان

 للشذر والتؾزيع.

 ثانيا: الدوريات:

 ( د 2010التؾاتيد احسد بلقاسؼ السختار)ة تعؾقات تظؾير الريرفة االلكترونية في السرارف التجاري
 د رسالة دكتؾرال تشذؾرةد الجاتعة العربية للعلؾم السالية والسررفيةد عسان.اللي ية



 

 8108أكتهبر  9-7السهافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادؼ والعذريؽ(        

6611 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                              

 ( د 2013التؾاتيد احسد بلقاسؼ السختار) ت ثير خرائص الخدتة السقدتة على إق ال العس ء على قشؾات"
رادية والدياسيةد د تجلة العلؾم االقتالريرفة االلكترونية دراسة تظ يقية على السرارف التجارية اللي ية"

 (د جاتعة السرقآلد زليتؽ.2العدد)
 ( د 2014الرفاعيد ع د ال ادؼ؛ عكؾد فرح فؤاد) اثر تكشؾلؾجيا السعلؾتات في أداء العاتليؽ في تررف

(د جاتعة تذريؽد 2(د العدد)36د تجلة جاتعة تذريؽ لل حؾث والدراسات العلسيةد السجلد )التدليف الذع ي
 سؾريا.

 (د 3د تجلة الدراسات السالية والسررفيةد السجلد)الشذرة االقترادية الدورية(د 2002) بشػ اإلسكشدرية
 (.34العدد)

 ( د 2015دراجيد أم الخير)د رسالة تاجدتير تشذؾرةد اثر عررنه الخدتات السررفية على اهداء ال شكي
 د الجزائر. د كلية العلؾم االقترادية والتجارية وعلؾم التديير-ورقلة -جاتعة قاصدؼ ترباح

 ( د 2014سساحد تي ؾب) اثر تكشؾلؾجيا السعلؾتات واالتراالت على اهداء التجارؼ والسالي للسرارف
د كلية العلؾم االقترادية والتجارية وعلؾم التدييرد  -2-د رسالة دكتؾرال تشذؾرةد جاتعة قدشظيشةالترندية
 الجزائر.

 ( د 2012سيدد تعظى سيد) الجديدة ل ع م واالترال على أنذظة ال شؾك واقع وت ثير التكشؾلؾجيا
د رسالة تاجدتير تشذؾرةد جاتعة أبؾ بكر بلقايد تلسداند كلية العلؾم االقترادية والتجارية وعلؾم الجزائرية

 التدييرد الجزائر.
 ( د 2016شع ؾر واخرون)د رسالة تاجدتير تشذؾرةد جاتعة الجزائرد كلية العلؾم وسائ، الدفع االلكترونية

 االقترادية والتجارية وعلؾم التدييرد الجزائر. 
 ( د 2011ع د القادرد يحي)د تجلة إشكالية التحكؼ في وسائ، الدفع ال شكية وأثرها على الخدتات السررفية

 (د جاتعة سيدؼ بلع اسد الجزائر.9ال احتد العدد)
 ( د 2015ع د هللاد الرادق ادمحم بلقاسؼ) االلية على تظؾير وتحديؽ "اثر استخدام الخدتات السررفية

 (د جاتعة السرقآلد الخسس.1د تجلة افاق اقتراديةد العدد)الخدتات السررفية بالسرارف التجارية اللي ية"

 ثالثا: السؤتسرات:

 ( د 2005الحسدانيد رافعة إبراهيؼ) اثر استخدام التكشؾلؾجيا السررفية في عاهرة غدي، اهتؾال والج ؾد"
قة علسية تقدتة بالسؤتسر الدولي الرابعد بعشؾان الريادل واإلبداع استراتجيات اهعسال د ور اهولية لسكافحت ا"

 تارس. 16-15في تؾاج ة تحديات العؾلسة في العراقد جاتعة السؾص، خ ل التترة 
 ( د 2004الزحيليد وه ة ترظتي)"11-6د الدورة الخاتدة عذرد جاتعة دتذعد خ ل "بظاقة االئتسان 

 تارس.
 ( د 2017ج ري،د وائ، دمحم) واقع رأس السال ال ذرؼ في السررف التجارؼ الؾطشي تؽ وج ة نغر"

د ورقة علسية تقدتة بالسؤتسر الدولي اهولد بعشؾان الدياسات السؾعتيؽ باإلدارة العاتة في تديشة ال يزاء"
ديدس ر في تديشة  13-11 االقترادية وتدتق ، التشسية السدتداتة في لي ياد جاتعة السرقآل خ ل التترة

 الخسس.
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 ( د 2004سليساند أساتة ربيع أتيؽ) تعؾقات انتذار التجارة االلكترونية في تجال تدؾيع وثائع التاتيؽ
د ورقة علسية تقدتة بالسؤتسر الدولي العذروند بعشؾان صشاعة الخدتات في في سؾق التاتيؽ السررؼ 

 لعربية.الؾطؽ العربيد جاتعة السشرؾرةد جس ؾرية ترر ا

د بعشةؾان الشغام السررفي وال ظاقات ال  ستيكيةد ورقة علسية تقدتة بالسؤتسر الدولي(د 2002تحسؾدد سحشؾن )
عسليةةةات ال شةةةؾك بةةةيؽ الشغريةةةة والتظ يةةةعد جاتعةةةة اليرتةةةؾكد كليةةةة القةةةانؾن بالتعةةةاون تةةةع كليةةةة العلةةةؾم االقترةةةادية 

 كانؾن اهول. 22والتجارية وعلؾم التدييرد 


